วันแรก
21.30 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
00.35 น.
07.10 น.

13.00 น.
14.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน (อิตาลี)

อาทิตย์

มิลาน - เจนัว - อิตาเลียน ริเวียร่ า - ปอร์ โตฟิ โน่ - ซานตา มาร์ เกริตา

จันทร์

พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19
สายการบินไทย เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื ้อตัว๋ เครื่ องบิน, เช่า
รถโค้ ช, จองที่พกั , ร้ านอาหาร สถานที่เข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ ้นเครื่ องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธ
การเข้ าเมือง ทาให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยัง
จุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่าย
ต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว และหากมีคา่ ใช้ จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ ้นนอกจากในรายการทัวร์
หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบ เพราะเป็ นสิง่ ที่ทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับ ผิดชอบได้
ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG940
ถึงสนามบินมาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง และ
ศุลกากรแล้ ว รถโค้ ชปรับอากาศ พาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองเจนัว (Genoa) ซึ่งเป็ น
หนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศอิตาลี เมืองบ้ านเกิดของคริ สโตเฟอร์ โคลัมบัส
นักเดินเรื อผู้บกุ เบิกและเป็ นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริ กา ถึงแม้ เมืองเจนัว
จะถูกบดบังรัศมีจากเมืองอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่าอย่างกรุ งโรม หรื อเวนิส แต่อย่าง
ไรก็ตามเจนัว ก็เปรี ยบดังไข่มุกของประเทศอิตาลี เมืองสุดคลาสสิคแห่งนี ้ประดับ
ประดาไปด้ วยตึกรามบ้ านช่อง ตกแต่งด้ วยสีสไตล์พาสเทล โบสถ์ เก่า แก่ดูมีมนต์
ขลัง ถนนบางสายบ่งบอกถึงอารยธรรมเก่ายุคโรมัน เมืองแห่งนี ้เป็ นดัง่ ศูนย์ก ลาง
ทางประวัติศาสตร์ สะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมจากยุคอดีตมาสูป่ ั จจุบนั เริ่ มต้ นการเดิน
เที่ยวชมเมืองจาก Galata Museo del Mare พิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแรกของเมดิ
เตอเรเนียน, Porto Antico ท่าเรื อเก่าเป็ นที่ตงของพิ
ั้
พิธภัณฑ์สตั ว์น ้า (Aquarium) ที่
ใหญ่ที่สดุ ในยุโรป, เครื่ องเล่น Lift Bigo ที่ท้าทายความหวาดเสียว. Palazzo San
Giorgio งดงามด้ วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ บนผนังอาคาร เล่าเรื่ องราวเกี่ยวกับ
นักบุญเซนต์จอร์ จปราบมังกร, Loggia di Banchi ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้ าแห่งแรก
ของอิตาลี, Cathedral สร้ างในคริ สต์ศตวรรษที่ 12 และ 15 แด่นกั บุญจอห์นเดอะ
แบบติสต์ ด้ านหน้ าเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกอธิค ผสม ผสานกับสถาปั ตยกรรมแบบ
โรมันเนสก์อย่างลงตัว, Porta Soprana ประตูสเู่ มืองฝั่ งตะวันออกที่จะพาท่านไปสู่
บ้ านของโคลัมบัส, Palazzo Ducale ที่ประทับของดอทจ์ ผู้ปกครองสาธารณรัฐเจ
นัว, Palazzi dei Rolli ได้ รับการดูแลให้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2006 และ Strada
Nuova หรื อถนนสายใหม่ มีกลุม่ อาคารพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง ดัดแปลงมาจากพระ
ราช วังเก่า ได้ รับการดูแลจากองค์การยูเนสโก้ ให้ เป็ นมรดกโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองปอร์ โตฟิ โน (Portofino) ซึ่งเป็ นเมืองท่าแห่งชายทะเล
เมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเขตจังหวัดเจนัว ล้ อมรอบด้ วยท่าเรื อเล็กๆ
จนได้ รับการขนาดนามว่าเป็ น “สวรรค์แห่งเมืองท่า ” สาหรับนักท่องเที่ยว ที่นี่เป็ น
เมืองเล็กๆ น่ารักประกอบด้ วยบ้ านเรื อนหลากสีสนั ตังเบี
้ ยดเสี ยดกันไปตามเชิงเขา
เขียวชอุ่มโอบล้ อมอ่าวที่มีท่าเรื อยอร์ ชจอดเต็มไปหมด จนได้ เวลาอันสมควร นา

(146 ก.ม.)

Chinese
(35 ก.ม.)

คณะเดินทางสูเ่ มืองซานตา มาร์ เกริ ตา (Santa Margherita) อีกหนึ่งเมืองสวยริ มฝั่ ง
ทะเลของแคว้ นลิกเู รี ย

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สาม

อิตาเลียนริเวียร่ า - ซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี

อังคาร

08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาท่านเที่ยวชมความงามริ มชายฝั่ งทะเลของแคว้ นลิกูเรี ย ที่เป็ นย่านตากอากาศ
และรี สอร์ ต ที่นี่งดงามจนได้ สมญาว่าอิตาเลียนริ เวียร่ า มีลกั ษณะภูมิประเทศที่
สวยงามแปลกตา มีภูเขาสูงชันขนาบอยู่ชายหาด ซึ่งบางจุดสูงชัน 90 องศา บาง
ตอนของภูเขาลาดเทมาจนถึงชายหาด มีทงหาดทรายขาวสวยและหาดกรวดที
ั้
่งาม
แปลกตา มีภมู ิทศั น์ที่งดงามตามธรรมชาติ ผสมผลานกันของภูเขา ทะเล เมืองท่า
คึก คัก และหมู่บ้ า นที่ ห่า งไกลความเจริ ญ เป็ นภาพที่ มี เ สน่ห์ ป ระทับ ใจของนัก
เดินทางทุกคนที่ได้ มาเยือนอิตาเลียนริ เวียร่ า ขนาดที่นกั ประพันธ์ เอกชาวอังกฤษ
ชาร์ ล ดิกเกนส์ กล่าวว่า ชายทะเลระหว่างเจนัวกับสเปเชียนันเป็
้ นอิตาลีที่สวยที่สดุ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเทียว ซิงเคว เทเร่ (Cinque Terre) 5 หมูบ่ ้ านสวยติดทะเลในแคว้ นลิกเู รี ย ซึง่
ทังหมดอยู
้
ใ่ นเขตจังหวัดสเปเซีย (Province La Spezia) ทังยั
้ งเป็ นเมืองที่ได้ รับการ
ยกให้ เป็ น UNESCO WORLD HERITAGE เพราะชายหาด ทะเล ภูเขา ในแถบนัน้
เป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ ของประเทศอิตาลี Cinque Terre แปลว่า 5 แผ่นดิน หรื อ แผ่นดิน
ทัง้ 5 ในภาษาอังกฤษ Five Lands พาท่านเยือนเมืองมอนเตรอสโซ อัล มาเร
(Monterosso al Mare) / เมืองเวร์ นาซซา (Vernazza) / เมืองคอร์ นีเลย (Corniglia)
/ เมืองมานาโรลา (Manarola) และ เมืองริ โอมัจจอร์ เร (Riomaggiore) จนได้ เวลา
อันสมควร นาคณะเดินทางกลับสูโ่ รงแรมที่พกั

Buffet

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL CONTINENTAL, SANTA MARGHERITA LIGURE
หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local
www.hotel-continental.it

วันที่ส่ ี

ซานตา มาร์ เกริตา - โมเดนา - พิพธิ ภัณฑ์ เฟอร์ รารี - เวอโรน่ า

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดิน ทางสู่เมื องโมเดนา ซึ่ง เป็ นที่ตัง้ ของ พิ พิธภัณฑ์ Enzo Ferrari
Museum (MEF) เปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งตรงกับ
วันเกิดของ Enzo Ferrari ผู้ก่อตังแบรนด์
้
Ferrari ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์
1898 หรื อเมื่อกว่า 118 ปี ที่แล้ ว

12.00 น.
บ่าย

Local
www.hotel-continental.it

Local

พุธ
Buffet
(283 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้ าชม Enzo Ferrari Museum (MEF) ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี ้จัดแสดงยนตร
กรรมที่มีความสาคัญที่สดุ ในประวัติศาสตร์ ของ Ferrari ส่วนใหญ่เป็ นรถสปอร์ ตที่
Enzo Ferrari ออกแบบ และผลิตขึ ้นมาตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ พร้ อมกับจัด
แสดงวีดีโอบอกเล่าเรื่ องราวความเป็ นมาของแบรนด์ม้าลาพองอย่างละเอียดทุก
แง่มมุ MEF ถือเป็ นพิพิธภัณฑ์ Ferrari แห่งที่สองในโลก โดยแห่งแรกตังอยู
้ ่ในเมือง
มาราเนลโล เปิ ดทาการเมื่องเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1990 พิพิธภัณฑ์ในเมืองโมเดน่า
ถูกออกแบบให้ สามารถหมุนเวียนการจัดแสดงได้ โดยเน้ นที่ตวั ผู้ก่อตัง้ Enzo Ferrari
จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองเวอโรน่า เมืองต้ นกาเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต
ที่เล่าขานกันมากว่า 700 ปี โดยท่านเชคเปี ยร์

Local

(115 ก.ม.)

20.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั CROWNE PLAZA VERONA หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เวอโรน่ า - ซีร์มิโอเน่ - ล่ องเรือทะเลสาบการ์ ด้า - เทือกเขาโดโล
ไมท์

พฤหัสบดี

07.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ซึ่งเป็ นเมืองเก่าแก่อายุนบั 2,000
ปี ด้ วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นแหลมยื่นเข้ าไปในทะเลสาบการ์ ดา (Lake Garda)
ที่สวยงาม ก่อนศตวรรษที่ 15 ซีร์มิโอเน่ อยู่ภายใต้ การปกครองของเมืองเวนิส หรื อ
จะเรี ยกได้ วา่ เป็ นอาณาบริ เวณหนึ่งของเมืองเวนิสนัน่ เอง เพราะสมัยนันเมื
้ องต่างๆ
ในประเทศอิตาลียงั ไม่ได้ รวมตัวกัน ต่างเป็ นเอกเทศปกครองกันเอง แถมมีการทา
สงครามเพื่อแย่งชิงเมือง ซีร์มิโอเน่เลยเป็ นเมืองที่มีประวัติความเป็ นมาอันยาวนาน
ที่สาคัญมีหลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ตงแต่
ั ้ ยคุ สมัยโรมันทังก
้ าแพงเมือง
ที่ถกู สร้ างขึ ้นเพื่อป้องกันสงคราม ในอดีตเคยเป็ นเมืองที่มีผ้ คู นที่มีฐานะในยุคสมัย
โรมันใช้ เป็ นที่พกั ผ่อนหย่อนใจและปั จจุบนั ก็เป็ นเมืองพักผ่อนริ มทะเลสาบ เดินทาง
ถึงเมืองซีร์ มิโอเน่ นาท่านล่องเรื อชมทะเลสาบการ์ ด า ชมความสวยงามของวิ ว
ทิวทัศน์ของทะเลสาบ ซี่งเป็ นทะเลสาบน ้าจืดที่เกิดจากน ้าแข็งละลายจากเทือกเขา
แอลป์ ดังนันซี
้ ร์มิโอเน่ จึงถูกล้ อมรอบด้ วยทะเลสาบทังสองด้
้
าน ถึงแม้ ซีร์มิโอเน่จะ
เป็ นแค่เมืองเล็กๆ แต่ก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ ตลอดทังปี
้ นาท่านเที่ยวชม
เมือง และถ่ายภาพด้ านหน้ าปราสาทเก่าแก่ของเมือง The Scaliger of Sirmione
สร้ างในปี 1277 เมืองนี ้เคยอยูใ่ นการปกครองของตระกูล Scaliger
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาคณะเดินทางสูเ่ ทือกเขาโดโลไมท์ (Dolomites Mountains) ซึ่งเป็ น
ส่ว นหนึ่ ง ของเทื อ กเขาแอลป์ ที่ ท อดตัว อยู่ใ นเขตอิ ต าลี ต อนเหนื อ มี อ าณาเขต
ครอบคลุมบริ เวณแคว้ นทิโรลใต้ และแคว้ นเนเนโต้ เทือกเขาโดโลไมท์ ได้ ชื่อว่าเป็ น
แนวเขาที่งดงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากลักษณะของยอดเขาต่างๆ ที่แทง
ยอดสู ง เสี ย ดฟ้ า มี ทั ศ นี ย ภาพงดงาม จั ด เป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอี ก แห่ ง ของ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด ทังในช่
้ วงฤดูหนาว ที่มีสกีรีสอร์ ทเปิ ดต้ อนรับนักสกี และ
ในฤดูร้อน ที่นี่ยงั มีทงุ่ หญ้ าที่มีดอกไม้ สวยตลอดช่วงเทือกเขา นาท่านพักที่เมืองโบล
ซาโน ซึ่งเป็ นเมืองที่ถือเป็ นประตูส่เู ทืองเขาโดโลไมท์ เมืองยุคกลางเชิ งเทือกเขา
แอลป์ที่รุ่งเรื องตังแต่
้ ยคุ โรมัน งดงามด้ วยจัตรุ ัส โบสถ์ และวิหาร

Buffet
(148 ก.ม.)

12.00 น.
บ่าย

Local
www.crowneplazaverona.c
om

Local
(159 ก.ม.)

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก

ทะเลสาบมิซูริน่า - ขึน้ Cable Car ชม Alpe Di Siusi - โดโลไมท์

ศุกร์

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
นาคณะเดินทางสูท่ ะเลสาบมิซูรินา่ (Lake Misurina) ซึง่ เป็ นทะเลสาบน ้าจืดขนาด
ใหญ่ น ้าใสราวกระจก มีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเล่นถ่ายภาพตามอัธยาศัย

Buffet

12.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนัง่ กระเช้ า Cable Car ขึ ้นสูเ่ นินเขา Alpe Di Siusi นาท่านชมวิวทิวทัศน์บน
ทุ่งหญ้ าราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ ขึ ้นชื่อว่ากว้ างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้ สมั ผัส
ความงดงามอันมหัศจรรย์ของเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้ าน ชมทัศนียภาพ
อันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรง
แหลมชันเป็ นจุดเด่น มีเส้ นทางเดินลัดเลาะสูจ่ ดุ ชมวิวให้ ท่านได้ เลือกเก็บภาพสวยๆ
ก่อนกลับสูด่ ้ านล่าง
หมายเหตุ กระเช้า Cable Car จะปิ ดทาการในช่วงที ่ลมแรงหรื อมี ฝนตกจะหยุด
วิ่ ง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความปลอดภัยของผูม้ าเยือนเป็ นสาคัญ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FOUR POINTS by SHERATON BOLZANO HOTEL หรื อ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Local

19.00

Chinese
www.fourpointsbolzano.co
m

Chinese
www.fourpointsbolzano.co
m

วันที่เจ็ด

โดโลไมท์ - เบลลาจิโอ - ทะเลสาบโคโม่ - โคโม่

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
Buffet
พาคณะออกเดินทางเข้ าสูเ่ มืองเบลลาจิโอ Bellagio เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบโคโม่
(315 ก.ม.)
ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุ ของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือ
เทือกเขาแอลป์ อันเปรี ยบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้ างฉากหลังอัน
งดงามอลังการให้ กบั ดินแดนแห่งนี ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมเมืองจนได้ เวลาอันสมควร นาคณะล่องเรื อทะเลสาบโคโม่
ซึง่ ได้ ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สดุ ของอิตาลี ทางตอนเหนือของทะเลสาบคือ
เทือกเขาแอลป์ อันเปรี ยบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ที่สร้ างฉากหลังอัน
งดงามอลังการให้ กบั ดินแดนแห่งนี ้
เพลิดเพลินตลอดเส้ นทางไปด้ วยบ้ านเรื อน
สไตล์อิตาเลียนริ มทะเลสาบ และวิลล่าเรี ยบหรูแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง เน้ น
ความเรี ยบง่ายท่ามกลางบรรยากาศแห่งธรรมชาติ และต้ นไม้ ดอกไม้ สวนน ้า น ้าพุ
ทะเลสาบ เนินเขา ที่ล้อมรอบทาให้ ดโู ดดเด่น จากนัน้ รถโค้ ชรอรับคณะและเดิน
ทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOTEL METROPOLE SUISE COMO หรื อเทียบเท่าในระดับ www.hotelmetropolesuissec
เดียวกัน
omo.com

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

เสาร์

วันที่แปด

โคโม่ - มิลาน - อิสระช้ อปปิ ้ ง

อาทิตย์

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม

Buffet

08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

หลังอาหาร นาคณะออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน พาท่านเข้ าสูจ่ ดุ ศูนย์กลางอัน
(168 ก.ม.)
์
์
ศักดิสทิ ธิคือ ดูโอโม (DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคที่ใหญ่เป็ นอันดับสามในยุโรป
สร้ างในปี 1386 ด้ านนอก มีหลังคายอดเรี ยวแหลมจานวน 135 ยอด และมีรูปปั น้
หินอ่อนจากทุกยุคทุกสมัยกว่า 2,245 ชิ ้น บนสุดมีรูปปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระ
แม่มาดอนน่าเป็ นสง่าอยู่ อิสระให้ ทา่ นได้ ถา่ ยภาพเป็ นที่ระลึก แล้ วผ่านชมแกลลอ
เรี ย วิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ล อาคารกระจกทีเ่ ก่าแก่และมีความสวยงาม หลังจากนันน
้ า
ท่านชมโรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรูปปั น้ ของ ลีโอนาโด ดาวินชี จิตรกรเอกที่โด่ง
ดัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
อิสระให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ สินค้ าแบรนเนมชื่อดังของโลก ที่ห้างแกลลอเรี ย วิคเตอร์ เอ็ม
มานูเอ็ล อย่างจุใจ อาทิเช่น LV, Prada, Gucci, Tod’s ที่นบั ว่าเป็ นห้ างที่สวยงาม
หรูหราและเก่าแก่ที่สดุ ในมิลาน และยังเป็ นที่ตงของร้
ั้
าน Prada ร้ านแรกของโลก
หรื อเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Thai
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั RAMADA PLAZA MILANO HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับ www.ramadaplazamilano.it
เดียวกัน

วันที่เก้ า

เดินทางสู่สนามบิน

จันทร์

08.00 น.
10.00 น.

Buffet

13.30 น.

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรม
ออกเดิ น ทางสู่สนามบิ น เพื่อ เดิน ทางกลับสู่ก รุ ง เทพฯ มี เ วลาให้ ท่านได้ ท า TAX
REFUND คืนภาษี ก่อนการเช็คอิน
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941

วันที่สิบ

เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ

อังคาร

06.05 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรมของแต่ละ
วันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย่ วที่สมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน)
้

PERIOD
7 - 16 ต.ค. 2561
14 - 23 ต.ค. 2561
21 - 30 ต.ค. 2561
2 - 9 พ.ย. 2561
11 - 20 พ.ย. 2561
18 - 27 พ.ย. 2561
30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2561
6 - 15 ม.ค. 2562
13 - 22 ม.ค. 2562
20 - 29 ม.ค. 2562
27 ม.ค. - 5 ก.พ. 2562
3 - 12 ก.พ. 2562
10 - 19 ก.พ. 2562
17 - 26 ก.พ. 2562
24 ก.พ. - 5 มี.ค. 2562
3 - 12 มี.ค. 2562
10 - 19 ม.ค. 2562

ค่าทัวร์ รวม :











ค่าทัวร์ ไม่รวม

Tour Fare Child 4-11
Adults
With Bed

Child 4-6
DBL
No Bed SGL USED

SGL
SUPP

NO TKT
ADL / CHD

94,000.-

85,000.-

76,000.-

17,000.- 13,000.-

85,000.-

77,000.-

68,000.-

17,000.- 13,000.-

92,000.-

83,000.-

74,000.-

17,000.- 13,000.-

85,000.-

77,000.-

68,000.-

17,000.- 13,000.-

-29,500.-23,000.-22,500.-17,500.-28,000.-22,000.-22,500.-17,500.-

92,000.-

83,000.-

74,000.-

17,000.- 13,000.-

-28,000.-22,000.-

ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามันเชื ้อเพลิง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ค่ารถโค้ ชมาตรฐานยุโรป ท่องเทีย่ วตามโปรแกรมที่ระบุ
ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ามที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว หรื อเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้ องแบบ Twin / Double **กรุณาดู
รายละเอียดแนบท้ ายในหัวข้ อ “โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)”
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย่ วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
ค่าธรรมเนียมวีซา่ สาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้ น)
ค่าประกันการเดินทางของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด แบบ OASIS TRIPPER PLAN
คุ้มครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั ิเหตุ สาหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้ อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน
3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่
ไม่ได้ เกิดจากโรคประจาตัว
–หากมีความประสงค์จะเพิม่ ความคุ้มครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้ าของ
สัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่
เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน

ทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิม่
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อที่ทา่ น
รู้จกั และเชื่อถือได้ ซึง่ จะดูแลท่านด้ วยขันตอนที
้
่งา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน
กรุณาจองทัวร์ และชำระเงินมัดจำล่ วงหน้ ำ 30,000 บำทต่ อผู้เดินทำงหนึ่งท่ ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่
เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ชาระเงินส่วนทีเ่ หลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ สาหรับลูกค้ าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุที่มคี วามจาเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื่ องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดมื่ สุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้ างความราคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ที่
ก่อหวอด ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้ อาจจะ
มีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่ หรื อโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทังหมด
้
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวี
ซ่าได้ ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่มคือค่าวีซา่ และค่าเปลีย่ นชื่อตัว๋ เท่านัน้ และต้ องไม่อยูใ่ น
เงื่อนไขของตัว๋ ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึง่ ในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่
ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกัน
ทังหมด
้
ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีที่ทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการ
พิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนาให้ ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็ วกว่าการยื่นขอวี
ซ่าแบบกรุ๊ป
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงการท่องเที่ยว รวมทังไม่
้ สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล,
อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยสิทธิประโยชน์ของท่านจะได้ รับจากการซื ้อประกันเพิ่มเติมแบบ TRAVELLER OASIS PLAN
ของ บริ ษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ทีร่ ะบุความรับผิดชอบไว้ ในกรมธรรม์เท่านัน้ ทังนี
้ ้จะ
คานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
ที่เกิดขึ ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ า
เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ทา่ นชาระมาแล้ ว

การขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัว๋ เครื่ องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือ่ นวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ อง
ชาระค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กาหนด ซึง่ ทาง
บริ ษัทฯ ไม่สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไป
แล้ ว ผู้เดินทางต้ องรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณา
ตรวจสอบกับเจ้ าหน้ าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนทีท่ า่ นจะชาระเงินค่าทัวร์
ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim)
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตวั๋ กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครื อ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรี ยน
แอร์ ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์ , ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ ไลน์, สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรื อทังหมดเป็
้
นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน ้ามันเชื ้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 การเปลีย่ นแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักแบบ Twin คือห้ องพักทีม่ ีเตียงเดี่ยวขนาดเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 2 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Triple Room คือห้ องพักที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรื อเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง /
สาหรับผู้พกั 3 ท่าน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การวางผังมาตราฐานในแต่ละโรงแรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ)
 ห้ องพักแบบ Single คือห้ องพักที่มีเตียงขนาดเล็กขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหนึง่ ห้ อง / สาหรับพัก 1 ท่าน
 ห้ องพักแบบ Double Single Used คือห้ องพักที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / สาหรับพัก 1
ท่าน
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทที่ า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อจากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความ
แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะทาให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิตา่
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะ
ให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านัน้
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ใน
การปรับเปลีย่ น หรื อย้ ายเมืองเพือ่ ให้ เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดีย่ วอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี
อ่างอาบน ้า ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หาก
ท่านต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE
เป็ นค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานที่เข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทังปี
้ หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่ สถานที่เข้ าชมนัน้ ๆ
ปิ ดทาการ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ าชมไม่สามารถ
จองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่นนั ้ ๆ หรื อ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึง่ เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ น
ผลทาให้ ทา่ นไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื่องจากได้ ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเ่ ข้ าชมจากเจ้ าหน้ าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อน
ชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม
ท่านจะถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ า
ขึ ้นลงได้ ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 2 ยูโร / ใบ / ครัง้
 สาหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับผู้โดยสาร
ชันประหยั
้
ด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน ้าหนักเพิ่มเป็ นสิทธิ ของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจ
ปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้ นาขึ ้นเครื่ องได้ ต้ องมีน ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความ
กว้ าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ้ว) x 46 เซนติเมตร
(18 นิ ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบนิ ด้ วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ ตา่ กว่า
มาตรฐานได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ข้ อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยในน ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีล้อเลือ่ นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ ้นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
การสูบบุหรี่ (Smoking Area)
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่ องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ ช, โรงแรม และสถานทีต่ า่ ง ๆ จะมีข้อกาหนดที่
ชัดเจนในเรื่ องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สบู บุหรี่ ทังนี
้ ้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
การเดินทางเป็ นครอบครัว (Family)
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่
หรื อเดินทางพร้ อมสมาชิกในครอบครัว
ที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สงู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ าทัวร์ มีความจาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศอิตาลี ใช้ เวลายื่นประมาณ 16 วันทาการ

(การขอวีซา่ ประเทศอิตาลีผ้ เู ดินทางทุกท่านต้ องมา สแกนลายนิว้ มือด้ วยตนเอง ณ ศูนย์รับคาร้ องขอวีซา่ ประเทศอิตาลี) อาคารสีลม
คอมเพล็ก ชัน้ 15 ถนนสีลม (ใกล้ สถานีรถไฟฟ้ าศาลาแดง)
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่น ควรนาไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 2 ใบพื ้นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดาและห้ ามสแกน) มีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้ าน / สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้ าราชการ / สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล / สาเนาทะเบียนสมรส , หย่า
 สาเนาสูติบตั ร ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์ และกรณีที่ผ้ เู ดินทางอายุเกิน 20 ปี บริ บรู ณ์ แต่ยงั คงสถานะเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษา
และมีบิดาหรื อมารดาเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยให้
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตาแหน่ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทางานกับบริ ษัทนี ้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนันจะกลั
้
บมาทางานตามปกติ
หลังครบกาหนดลา (หนังสือรับรองการทางานที่ย่ นื ในแต่ ละประเทศ ต้ องออกไม่ เกิน 30 วัน ก่ อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ ละ
ประเทศ)
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า , ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน 1 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (Bank Certificate) มีอายุไม่ เกิน 15 วันจากวันยื่นคาร้ องวีซ่า พร้ อมสาเนาสมุด
บัญชีเงินฝากที่แสดงยอดเงินล่ าสุดไม่ เกิน 7 วัน โดยไม่ มีข้อยกเว้ นใดๆทัง้ สิน้ ทังนี
้ ้ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สม่าเสมอ และมีจานวนไม่ตา่ กว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จา่ ยได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือ่
กลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีทเี่ ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึง่ ในการยื่นขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายใน
ครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทังหมดนอกเหนื
้
อจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึง่ ฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ

เหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาตัวจริงเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ พร้ อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน/นักศึกษา
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้ องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้ อง
ไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึง่ ได้ ณ ทีว่ า่ การอาเภอหรื อเขต โดยมีนายอาเภอ หรือ
ผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคาร้ องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริ ษัท ฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงื่อนไขที่บริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

